Korwin-Mikke snuje fantazje w stylu Breivika.
Fundacja Siepomaga udaje, że nie ma problemu
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- Socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty - rapuje poseł Janusz Korwin-Mikke w ramach akcji
charytatywnej pod szyldem poznańskiej fundacji Siepomaga. Ale mowa nienawiści fundacji nie
przeszkadza.
Akcję #hot16challenge wymyślił polski raper Solar. Przybrała formę internetowego łańcuszka, dołączają do niej aktorzy,
celebryci i politycy. Każdy musi zarapować 16 wersów tekstu własnego autorstwa, a potem nominować do tego zadania
kolejnych uczestników.
Cel jest szczytny, bo uczestnicy i widzowie mają wpłacać pieniądze na wsparcie szpitali w walce z koronawirusem. We
wtorek po południu na koncie zbiórki było już półtora miliona złotych. Pieniądze wpłaciło 45 tys. osób.
Janusz Korwin-Mikke: Socjaliści muszą wisieć zamiast liści
Rapowane rymowanki nagrali m.in. rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar i prezydent RP Andrzej Duda. Ale
najpopularniejsze jest nagranie posła Konfederacji Janusza Korwin-Mikkego - w portalu YouTube wyświetlono je od
poniedziałku ponad 3,5 mln razy.
"Po wsadzeniu już za kraty ostatniego demokraty, socjalistów poszatkuję, bo to są zwyczajne szmaty" - rapuje polityk. I
jeszcze: "Więc pieprzeni socjaliści muszą wisieć zamiast liści".
W tytule nagrania Korwin-Mikke przywołuje nazwę poznańskiej fundacji Siepomaga, bo to za jej pośrednictwem
prowadzone są zbiórka pieniędzy i akcja #hot16challenge.
Siepomaga nie reaguje na nagranie Korwin-Mikkego
Fundacja powstała 11 lat temu. Prowadzi portal croundfundingowy - dzięki tysiącom drobnych, jednorazowych wpłat od
darczyńców pomaga finansować m.in. drogie i specjalistyczne leczenie dzieci. Siepomaga nagłaśnia takie zbiórki w
mediach - sama utrzymuje się z prowizji od wpłaconych pieniędzy.
Posłowie lewicy złożyli na Korwin-Mikkego skargę do komisji etyki poselskiej. Fundacja Siepomaga nie zabrała natomiast
głosu, mimo że w pełnym nienawiści nagraniu polityk przywołuje jej nazwę i odsyła do jej zbiórki.
Dlaczego Siepomaga nie reaguje? Monika Filipowicz, specjalistka ds. marketingu, przekazała nam we wtorek oficjalne
stanowisko zarządu: "Fundacja nie jest uprawniona do kontrolowania, moderowania czy sugerowania treści, które są
prezentowane przez uczestników akcji w serwisach internetowych (...) Zarówno nominacje, jak i utwory nie są w żaden
sposób konsultowane z nami, dlatego nie będziemy ich komentować".
Prof. Pankowski: Trzeba postawić jasną granicę
- Nikt nie oskarża Siepomaga o szerzenie mowy nienawiści. Oczekiwałbym jednak od fundacji wyrażenia co najmniej
dezaprobaty dla szerzenia takich treści pod jej szyldem - mówi nam prof. Rafał Pankowski ze stowarzyszenia Nigdy
Więcej, które walczy z mową nienawiści.
Jego zdaniem poznańska fundacja powinna zareagować - jeśli nie z przyzwoitości, to przynajmniej po to, by nikt nie
kojarzył jej z nienawistnymi treściami. - Jaka fundacja chciałaby bowiem być kojarzona z nawoływaniem do zabijania
ludzi? - mówi prof. Pankowski.
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- Janusz Korwin-Mikke snuje fantazje w stylu Breivika, chciałby wymordować swoich ideologicznych przeciwników. Nie
można tego tłumaczyć i usprawiedliwiać konwencją rapową. Korwin-Mikke nie jest raperem, tylko politykiem, którego
głos jest słyszalny, a konsekwencje głoszenia takich poglądów mogą być niebezpieczne. Dość wspomnieć zabójstwo
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza - mówi prof. Pankowski.
- Janusz Korwin-Mikke kompromituje i osłabia całą akcję charytatywną - dodaje. - Nie mam problemu z tym, że biorą w
niej udział politycy, którzy przy okazji szczytnego celu chcą się zareklamować, podzielić swoimi poglądami. Mają do tego
prawo. Czym innym jest jednak nawoływanie i pochwalanie przemocy - na to nie możemy się godzić. Tu trzeba postawić
jasną granicę - powinna zrobić to także fundacja, pod której szyldem odbywa się cała akcja.
Próbowaliśmy skontaktować się z szefową poznańskiej fundacji Moniką Urban. We wtorek miała wyłączony telefon.
https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,25938628,korwin-mikke-snuje-fantazje-w-stylu-breivika-fundacja-siepomaga.html
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